Sverigedemokraterna Östersund

Sverigedemokraterna
Budget 2021
Östersund

Sverigedemokraterna Östersund

Förord:
Sverigedemokraternas årsplan 2021 för Östersunds Kommun är en vidareutveckling och
uppdatering av vår tidigare budget som presenterades hösten 2020. Den innehåller först en vision
som beskriver hur kommunen i stort skall bedrivas och i vilken riktning vi vill att kommunen skall
sträva åt. Denna har inte förändrats särskilt mycket men ytterligare prioritering på trygghet för
kommuninvånarnas bör vara en av kommunens prioriteringar då samhället ”utvecklas” med
större risker för gemene man att utsättas för kriminalitet och våldsdåd av olika slag.

Östersund – Jämtlands hjärta:
Sverigedemokraternas mål med politiken är ett öppet och fritt samhälle där våra invånare känner
trygghet i livets alla skeden. Att skapa förutsättningar för invånare att känna trygghet är
kommunens absolut viktigaste uppgift. Ett tryggt samhälle bygger på att människor upplever att
rättvisa och gemenskap är något som samhället eftersträvar. Samhällen som accepterar stora
sociala klyftor och olika former av segregation är alltid otrygga för alla på ett eller att sätt. För att
kunna skapa det trygga Östersund vi eftersträvar behöver vi återfå en någorlunda gemensam syn
bland medborgarna på vad kommunen skall göra och hur dessa uppgifter skall utföras.
Östersund är en del av Sverige. Vår nationella identitet gentemot omvärlden har varit och bör
även i framtiden vara den Svenska kulturen som växt fram under många århundraden.
I Östersund är det kommuninvånarnas gemensamma intressen, vårt gemensamma leverne och
våra förutsättningar som utgör Östersunds anda. Kommunen har ett ansvar för att främja
kommuninvånarnas gemenskap och ett ansvar att se till att de som flyttar hit kan bli en del av
den. Dessa idéer grundar sig ideologiskt ur socialkonservatismen och konkret på en tanke om
assimilation. Att ta seden dit man kommer är en viktig princip som genomsyrar
Sverigedemokraternas vision för Sverige och också ett av de viktigaste instrumenten för att
bekämpa utanförskap och segregation.
Östersund skall vara en kommun för den som vill ge sina barn en trygg uppväxt, för den som vill
utvecklas i sin skolgång och för den som genom högre studier vill nå sin fulla potential. Östersund
skall kort sagt vara en kommun där invånarna känner sig hemma genom hela livet.

Fokusområden för Östersunds kommun:
Östersund står liksom de flesta andra kommuner i Sverige inför stora problem. Till stor del är
detta ett resultat av en oansvarig migrations och integrationspolitik vars konsekvenser riksdagen
under många år belastat kommunerna med. Förutom detta har COVID-19 satt press på många
kommuners ekonomi trots stora statsbidrag. För att få vår kommun på rätt väg har vi identifierat
ett antal områden som vi vill lägga fokus på för att Östersund skall fortsätta att vara en
framgångsrik och välmående kommun.
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1.

Invandring och Integration: Sverigedemokraterna ser positivt på att människor av
olika bakgrund och egenskaper kan flytta till vår kommun. Detta skall dock ske på
samma villkor och utan speciella villkor för vissa grupper av människor. De som flyttar
till Östersund förväntas att anpassa sig till, och bidra till samhället efter förmåga.
>
>
>
>

2.

Trygghet: Samhället har under många år misskött bekämpandet av brottslighet för
att uppnå andra utopiska mål. I och med detta har organiserad brottslighet fått fäste
och infiltrerat vårt samhälle. Östersunds kommun måste samarbeta med Polisen och
andra goda krafter för att kraftfullt bekämpa droganvändandet framförallt bland
ungdomar. Drogerna är ofta inkörsporten till annan grov brottslighet.
>
>
>
>

3.

Ökat samarbete med polis för att stoppa drogförsäljning till ungdomar.
Ökad hjälp till drogmissbrukare att bli ”rena” från narkotika.
Anställa fler ordningsvakter för att minska brottsligheten i Östersunds centrum.
Sätt press på riksdagen att hantera och bekämpa den importerade brottsligheten.

Utbildning: Sverige har tyvärr hamnat på efterkälken när det gäller skola och
utbildning. Ett stort problem är bristen på behöriga lärare, oförmåga eller ovilja att
hålla ordning i klassrummen samt placering av utrikesfödda barn i samma klasser
som infödda. Något som inte gynnar möjligheten till effektivt skolarbete. Mobilförbud,
en striktare disciplin samt en statushöjning av läraryrket är ett förutsättning för att
skolan skall bli effektiv.
>
>
>
>

4.

Stoppat flyktingmottagande för att förmå riksdagen att ändra sin politik.
SFI bör lära ut Svenska värderingar till nyanlända för att minska kulturkrockar.
Ökande insatser för att hjälpa nyanlända och långtidsarbetslösa till riktiga arbeten.
Stoppade bidrag till föreningar som motarbetar assimilering an utrikesfödda.

Öka skolpengen till för grund och gymnasieskolan.
Mobilförbud och disciplin i skolan.
Satsa på läraryrket och visa stöd för de anställda i konflikter med stökiga elever.
Stoppa bidrag till förbund som samarbetar med odemokratiska organisationer.

Vård och omsorg: Med ett ökande antal äldre är det viktigare än någonsin att denna
verksamhet utförs så effektivt som möjligt. Samtidigt måste de äldre få en god omsorg
och meningsfull tillvaro.
> Alla som arbetar med äldre skall ha godkänd kunskap i Svenska språket.
> Lokalproducerad och näringsrik mat till äldreboenden och skolor.
> Inrätta en äldreombudsman i kommunen för våra äldre.
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5.

Arbetsmarknad: Östersund har en god arbetsmarknad men det finns alltid hot på
horisonten samt möjligheter till förbättringar. Det är viktigt att utlandsfödda kommer
in på arbetsmarknaden och vi måste därför vara tydliga med att en anpassning till
Svenska förhållanden och kunskaper i Svenska språket är en förutsättning för att
komma in på arbetsmarknaden
> Mer resurser till vuxenutbildningen.
> Öka kraven på nyanlända att lära sig Svenska språket och Svenska värderingar.
> Förbättra samarbetet mellan MIUN och kommun / näringsliv.

6.

Bostäder: Sveriges bostadsmarknad har under en längre tid varit inriktad på
kapitalstarka och välbetalda personer och familjer som kunnat bidra med
skatteintäkter till kommunerna. Detta har varit i strid med den officiella linjen där
billiga hyresbostäder är vad som behövs. Hyckleriet måste upphöra och billigare
bostäder måste nu uppföras för ungdomar och mindre bemedlade som vill flytta
till egen bostad i Östersund.
>
>
>
>

7.

Inga undantag i Östersundshems bostadskö på grund av etnicitet eller religion.
Bygg i närheten av existerande bostadsområden för att minimera kostnader.
Stoppa kommunal inblandning i dyrt bostadsbyggande (t.ex. Storsjö Strand).
Ta större hänsyn till stadens utsikt och profil när nya bostadsprojekt planeras.

Miljö: Dåtid och framtid hänger ihop, så även i miljöpolitiken. Detta innebär att vi
bör förvalta den jord vi ärvt och lämna efter oss något bättre. Därför skall
miljömedvetenhet genomsyra hela kommunen. Vi vill alla ha en bra miljö både
lokalt och globalt. Östersund har en relativt bra miljö men problem som bilköer och
vattenförsörjning är frågor som är uppe för diskussion. På grund av investeringar i
skola och äldreomsorg är det för närvarande inte möjligt med några stora satsningar
inom detta område.
> Inga stora satsningar på nya bostadsområden som leder till mer biltrafik.
> Busstrafiken måste bli tryggare för att underlätta att åka kollektivt.
> Jämtkraft skall inte satsa på stora vindkraftsparker i andra kommuner.

8.

Kultur och fritid: Sverigedemokraterna värnar om den Svenska kulturen och vill att
denna skall få en mer framstående position i samhället. Mycket av den kultur som nu
prioriteras är präglad av ideologin om mångkultur eller av provokativ art. Östersunds
ekonomiska situation ger dock inga möjligheter av satsningar på kultur av någon sort
under den närmaste tiden. Det blir snarare krav på besparingar för att kunna utföra
kärnverksamheten (vård, skola och omsorg) på ett betryggande sätt.
> Besparingar för att finansiera t.ex. skola och omsorg.
> Stöd till multikulturprojekt bör helt avskaffas.
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Prioriteringar i budgeten inför 2021
Sverigedemokraterna har prioriterat ett antal områden där vi anser att extra resurser behövs.
Pengarna till dessa prioriteringar skall tas från kommunstyrelsens budget och genom mindre
nedskärningar i budget för Kultur och Fritid och stoppade bidrag till mångkulturprojekt.
Handlingsplan för äldre:
Halkskydd till alla pensionärer över 70 år Detta för att minska antalet Lårbensbrott för sjukvården
minskas två lårbensbrotten med två stycken har det betalat sig mer än väl, vi beräknat att det
finns cirka 10000 personer över 70 år och äldre i kommunen x 100 kr st = 1000 000 kronor.
Kostnad: 1 MSEK
Sverigedemokraterna anser att Östersunds kommun likt flera andra kommuner i Sverige bör
anställa en äldreombudsman. Många äldre lever utanför IT-samhället och får allt svårare att ta
vara på sina rättigheter. Därför behöver vi en äldreombudsman.
Kostnad: 1 MSEK
Sverigedemokraterna vill att de äldre som byggt vårt land och välfärd skall vara trygga i sina hem.
Samtidigt har många äldre en begränsad ekonomi och kostnaden för ett trygghetslarm kan
därför kännas betungande. Sverigedemokraterna budgeterar för att kunna sänka ovanstående
kostnad för de som behöver larmet mest:
Kostnad: 5 MSEK
Handlingsplan för hemlösa:
Eftersom Östersunds kommun saknar en tydlig plan för de hemlösa (en utsatt grupp som ökar i
antal) så har Sverigedemokraterna budgeterat för att värmestugan skall hållas öppen dygnet runt
från Oktober till och med Mars.
Kostnad: 1 MSEK
Inköp av fem Attefalls hus att användas som temporärt boende för hemlösa. Summan nedan
inkluderar driftskostnader för 2021.
Kostnad: 5 MSEK
Kompetenshöjning i Svenska Språket
Alla som är fast anställda inom omsorgen och som saknar tillräckliga kunskaper i Svenska skall
få möjlighet att få ytterligare kunskaper i det Svenska språket på betald arbetstid). Extra resurser
tillförs VON för att detta skall vara möjligt.
Kostnad: 3 MSEK
Trygghetshöjande åtgärder i Centrum
Östersunds kommun skall hyra in fler säkerhetsvakter som skall övervaka centrum under både
dagtid och nattetid mellan 22.00 och 07.00. Detta i ett led att försvåra för kriminella att utföra
narkotika och våldsbrott samt andra ordningsstörningar.
Kostnad: 10 MSEK

